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HINNASTOA KOSKEVAT YLEISET PERUSTEET
Hinnasto voimassa 1.1.2021 alkaen.
Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.
Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen
perinnästä veloitetaan 20 euroa perimismaksua kultakin perintäkerralta.
Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen
arvonlisävero.
Mikäli sataman tai satamanosan turvatasoa joudutaan nostamaan normaalitasosta (ISPS-koodin
turvataso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta
aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on maksun suorittaminen.
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TAVARAMAKSUT
1. Tavaramaksu veloitetaan hinnaston mukaisesti vesitse tai rautateitse Vaasan sataman kautta
tuodusta tai viedystä tavarasta. EU:n säännösten mukaisesti maksu on sama kotimaan ja
ulkomaan liikenteessä niin tuonnissa kuin viennissä.
Tavaramaksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies, jollei
toisin ole erikseen sovittu. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen
antamaan Vaasan satamalle tarvittavat veloitustiedot.
2. Tavaramaksut veloitetaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole toisin määrätty.
3. Tavaramaksuja ei veloiteta seuraavista tavaroista:
a) takavarikoitu tavara,
b) matkustajien matkatavarat ja muuttokuormat,
c) kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät
ole itsenäisiä kauppatavaroita.
Traficomin meriliikennetilaston tavaralajikoodi / sataman nimike
20
Sahaamaton puutavara, hake
21
Sahattu puutavara
22
Selluloosa, puuhioke, jätepaperi
23
Paperi, paperituotteet, pahvi
24
Vaneri, muut puuraaka-ainelevyt
25
Muut puuteollisuustuotteet
26
Rautamalmi, rikaste, rautaromu
27
Muu malmi, rikaste, romu
28
Metalli, metalliteokset
29
Koneet, laitteet, kuljetusvälineet
29.1 Henkilöautot ja muut ajoneuvot €/kpl + 3,83€/tn
29.2 Sähkömoottorit ja generaattorit 8501-8503
30
Muut metallituotteet
31
Raakaöljy
32
Öljytuotteet
33
Kivihiili, koksi
34
Polttoturve
35
Lannoitteet
36
Hiilikemikaalit, terva
37
Muut kemianteollisuuden tuotteet
38
Raakamineraalit
39
Sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet
40
Vilja
41
Sokerijuurikas
42
Tuoreet hedelmät, vihannekset, peruna
43
Elävät eläimet
44
Ruoka-aineet, eläinten rehu
45
Öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat
46
Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi
47
Nahat, tekstiilit, vaatteet
48
Lasi, keramiikkatuotteet
49
Muut teollisuustuotteet
50
Erittelemätön kappaletavara, lauttaliikenne
51
Muut erittelemättömät tuotteet
Tavaramaksu on kuitenkin vähintään
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0,65
1,14
1,56
1,50
1,27
1,27
1,38
1,38
1,21
3,83
5,00
1,92
3,90
1,14
1,09
1,07
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
0,84
1,07
1,12
1,12
1,12
1,14
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
38,00

ALUSMAKSUT
Vaasan satama-alueelle saapuvalta alukselta veloitetaan alusmaksu tämän hinnaston mukaisesti.
1. Alusmaksun veloitusperusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku.
2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.
3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään
satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.
4. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella.
5. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltohinnaston mukaan.
6. Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksusta sovitaan erikseen varustamon ja
sataman kesken.
7. Matkustaja-aluksia ovat alukset, jotka ottavat tai jättävät matkustajia satamaan.
8. Risteily-aluksia ovat matkustaja-alukset, jotka käyvät satamassa ottamatta tai jättämättä
matkustajia.
9. Varustamoiden, jonka matkustaja-alus (matkustaja-alukset) yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan
ylläpitää säännöllistä ympärivuotista liikennettä (1.1-31.12), voidaan maksut veloittaa myös
varustamon ja sataman solmiman sopimuksen mukaisesti.
10. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Satamalla on oikeus myös muusta
erityisestä syystä vapauttaa alus alusmaksun maksamisesta. Valtion ja meripelastustoiminnan
alukset vapautetaan kokonaan alusmaksuista, mikäli ne eivät ole huviveneitä, hinaajia,
jäänmurtajia tai muuten kauppamerenkulkuun käytettyjä aluksia, jolloin maksu määräytyy aluksesta
kannettavan alusmaksun mukaan.
Liikenne katsotaan säännölliseksi, kun varustamon alus tekee vähintään kolme edestakaista
matkaa viikossa. Mikäli satama virallisesti suljetaan jäävaikeuksien takia tai liikenne jostain muusta
varustamosta johtumattomasta syystä keskeytyy, lasketaan tämä aika säännölliseksi liikenteeksi.
Hinaaja-proomuyhdistelmästä suoritetaan alusmaksu proomun osalta nettovetoisuuden mukaan.
Yksittäisestä hinaajasta tai muusta aluksesta veloitetaan käyntiin perustuva maksu (kohdan 4
mukaisesti 7 vrk).
Lastialukset
Matkustaja-alukset
Risteily-alukset
Vähin maksu

€/aluksen nettovetoisuus
€/aluksen nettovetoisuus
€/aluksen nettovetoisuus

0,58 €
0,58 €
0,36 €
266,00 €

Hinaajat
Kalastusalukset
Muut alukset

€/käynti
€/käynti
€/käynti

174,00 €
70,00 €
70,00 €
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JÄTEMAKSUT
Alusjätteistä ja lastijätteistä ilmoittaminen
Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen päällikön tai tämän tehtävään valtuuttaman
henkilön on annettava satamalle alusjätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus.
Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä
satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Jos aluksen lopullinen tulosatama selviää alle
24 tuntia ennen tähän satamaan saapumista, ilmoitus on annettava välittömästi lopullisen tulosataman
selvittyä.
Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden, kiinteiden
jätteiden ja käymäläjätevesien vastaanottamisesta peritään maksu jokaiselta satamassa käyvältä
alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan jätettä vai ei (ns. ei erityismaksua –järjestelmä).
Jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä aluksilta, jotka liikennevirasto on
vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta (Traficomin todistus).
Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan, veloitetaan syntyneet
kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä 20% yleiskustannuksella.
Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä,
veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan.
Aluksen normaalikäyttöön tai -liikenteeseen nähden poikkeavasta jätemäärästä ja jätteen
pumppausajasta veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan. Normaalin
jätemäärän ylärajaksi katsotaan 20 m3 ja pumppausajaksi 2 h, jolloin edellytetään myös, että alus
pumppaa samanaikaisesti.
Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan
syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä 20% yleiskustannuksella.
Aluksen vaarallisista jätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.
Mikäli öljyisten jätteiden pumppausnopeus on laivasta johtuvasta syystä keskimäärin pienempi kuin 2
tonnia tunnissa, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan lisättynä
sataman 20 % yleiskustannuksella. Mikäli öljyisten jätteiden pumppaus viivästyy aluksesta johtuvasta
syystä, satama ei vastaa alukselle syntyneistä viivästyskustannuksista.
Jos edellä mainitun aluksesta johtuvan viivästyksen takia alus joudutaan siirtämään toiseen laituriin
pumppauksen jatkamista varten, kaikista siirtokuluista vastaa alus/varustamo.
Mikäli alus jättää poikkeuksellisen suuren määrän öljyistä jätettä, maksu peritään syntyneiden
todellisten kustannusten mukaan.

JÄTEHUOLTOMAKSUT
Jätehuoltomaksu

€/aluksen nettovetoisuus
vähin maksu
korkein maksu

0,13 €
95,00 €
443,00 €

Aluksista peräisin olevan
öljypitoisten jätteiden
vastaanottomaksu

€/aluksen nettovetoisuus

0,21 €

vähin maksu
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260,00 €

MUUT MAKSUT
SATAMAN RATAPIHAN KÄYTTÖ MAALIIKENTEESSÄ
Raiteiden käyttömaksu lastattaessa/purettaessa

Tavaramaksutaulukon
mukaan

KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT
Kiinnitys tai irrotus
Nettovetoisuus
0 - 2000
2001 - 4000
4001 - 6000
6001 -

€/kerta
€/kerta
€/kerta
€/kerta

167,00 €
263,00 €
336,00 €
470,00 €

Lauantaina, sunnuntaina ja juhlapyhinä tapahtuvaan kiinnitykseen tai
irrotukseen lisätään 50 %:n korotus.
Kiinnitys tai irrotus maksutta, jos alus siirretään sataman toimesta.
VESIMAKSUT
Vesimaksu
Vähin maksu

€/m3

4,26 €
46,00 €

Veloitukset normaalityöajan ulkopuolella edellisten lisäksi
Arkisin klo 16.00-07.00
€/kerta
Viikonloppuina ja juhlapyhinä

58,00 €
85,00 €

SÄHKÖMAKSUT
Kytkentämaksu
Sähkö

€/kerta
€/kwh

72,00 €
0,39 €

SIIVOUSMAKSU
Vaasan satamassa ahtaustoimintaa suorittavat ovat velvollisia kustannuksellaan suorittamaan
kaikesta käsittelemästään tavarasta aiheutuvan siivouksen ja sen jätteen pois siirtämisen.
Siivouksesta peritään korvaus todellisten kustannusten perusteella lisättynä 20 prosentilla, jos
satama joutuu suorittamaan siivouksen.
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VESILLELASKU
Satamalaiturin käyttäminen veneen/aluksen
vesillelaskuun/nostoon

€/kerta

71,00 €

PYSÄKÖINTI
Auton lämmitysmahdollisuudella varustettu
sopimuspysäköintipaikka

€/vuosi

28,00 €

TUNTITYÖT/LISÄTYÖT
Tilauksesta tehtävistä työsuorituksista veloitetaan kustakin
työhön osallistuvasta henkilöstä seuraavasti:
Arki 7:00 - 16:00

46,00 €

Arki 16:00 - 22:00
Arki 22:00 - 7:00
La 7:00 - 18:00
La 18:00 - Ma 7:00 / pyhä

15%
30%
20%
100%

53,00 €
60,00 €
55,00 €
92,00 €

50%
100%
200%

69,00 €
92,00 €
138,00 €

Ylityömies kutsuttuna töihin:
Arki 7:00 - 16:00
Arki16:00 - 7:00 / La - 18:00
La 18:00 - Ma - 7:00 / pyhä
Nostotyönvalvoja:
Arki 7:00 - 16:00

66,00 €

Arki 16:00 - 7:00 / La - 18:00
La 18:00 - Ma - 7:00 /pyhä

50%
100%
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99,00 €
138,00 €

ALUEVUOKRAT
Yleiset perusteet
Lyhytaikaisesta vuokrauksesta on sovittava sataman kanssa ennen tavaran varastoimista.
Ilmoitusvelvollisuus saapuvan tai lähtevän tavaran sijoittamisesta satama-alueelle on tavaran
omistajalla tai tämän asiamiehellä.
Varastoalueille varastoitu tavara on selvästi merkittävä omistajan/asiamiehen nimellä tai
merkillä.
Yksikön säilytysaikaan lasketaan satamaan tulopäivä sekä satamasta poisvientipäivä.
Vuokra-aika lasketaan siitä päivästä, jolloin alue on otettu käyttöön tai varattu tiettyyn
tarkoitukseen.
Aluevuokra veloitetaan täysiltä vuorokausilta.
Pitkäaikaisista varastoinneista veloitetaan sopimuksen mukaan.
Vähimmäisveloitus on 24,00 €
Mikäli varaston vuokraus tai siinä harjoitettava toiminta on arvonlisäveron alaista, siitä
veloitetaan voimassa oleva arvonlisävero.
Sataman kautta vesi- ja rautateitse kuljetettava tavara saadaan varastoida satama-alueella
7 vrk maksutta, tämän jälkeen veloitetaan aluevuokra ensimmäisestä varastointipäivästä
alkaen.
Päällystetty ja valaistu varastointialue (konsolidointialue)
Säilytysaika
1 - 50
51 - 100
101 -

vrk
vrk
vrk

Hinta
0,061 €
0,091 €
0,121 €

/m2/vrk
/m2/vrk
/m2/vrk

Muut aluevuokrat
Aluevuokra laituritasolla €/m2/vrk

0,46 €

Muualla satama-alueella sopimuksen mukaan.
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HINAUSPALVELUT (VAASAN HINAUS OY)
TUGBOAT TARIFF FOR THE VAASAN HINAUS OY
Tel. +358 500 267 927, +358 50 557 4739
M/b Hercules
EUR
Basis rate until 1000 DWT, first half hour

260,00

Basis rate for car-ferry until 1000 BT, first half our

260,00

Additional for every exceeding 100 DWT/BT or part
thereof

7,00

For each half hour or part thereof after the first half
hour

260,00

Waiting time (standby) per waiting time (standby) per ½
hour
Trip for towage in vain per ½ hour

80,00
260,00

Overtime: Weekdays
16.00 - 07.00 hours per ½ hour

80,00

Overtime: Saturday
Saturday 07.00 - 12.00 hours per ½ hour
Overtime after 12.00 hours until the next weekday
07.00 per ½ hour.
The time starts counting from the time the tug sails
from its base until it returns to the same place.
Overtime is to count ½ hour before commencement of
work and ½ hour after finishing the work.
Charges always to count according to vessels biggest
DWT/BT.
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80,00
165,00

